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30 Ιουνίου 

2017 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- 30

η
 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» την 28
η
 Σεπτεμβρίου 2017 και έχει δημοσιοποιηθεί 

με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.eyath.gr. Επισημαίνεται ότι τα 

δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν 

στον αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές πληροφορίες αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και 

του Ομίλου, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς. Επίσης 

επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά 

οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις κονδυλίων. 
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30 Ιουνίου 

2017 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που εδρεύει επί της οδού 

Εγνατίας 127 στη Θεσσαλονίκη (Τ.Κ. 54 635):  

1. Ιωάννης Κρεστενίτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, 

2. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 

3. Παναγιώτης Γκόγκος, Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 

 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

(α) οι συνημμένες εξαμηνιαίες, εταιρικές και ενοποιημένες, συνοπτικές καταστάσεις 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2017-30.06.2017, οι 

οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., 

καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, και 

(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.  

 

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 

Οι βεβαιούντες 

 

Ιωάννης Κρεστενίτης  Ιωάννης Παπαϊωάννου  Παναγιώτης Γκόγκος 

   

   

Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Μέλος του Δ.Σ. 

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 680550 Α.Δ.Τ. ΑΕ 183479 Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814 
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30 Ιουνίου 

2017 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  1 Ιανουαρίου 2017 - 30 Ιουνίου 2017 

(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

σας υποβάλλουμε την παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα 

περίοδο (1/1/2017-30/06/2017). 

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας E.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., 

περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής 

περιόδου, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία 

ισολογισμού, περιγραφή της προβλεπόμενης εξέλιξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της 

Εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζει ο Όμιλος και η Εταιρεία, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν 

μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων καθώς και λοιπές πληροφορίες 

σχετικά με τις μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο και σημαντικές συμφωνίες που ήταν σε ισχύ κατά τη λήξη 

της κλειόμενης οικονομικής περιόδου. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο Όμιλος αποτελείται από α) την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΕΥΑΘ Α.Ε.») που 

ιδρύθηκε το 1998 (νόμος υπ΄ αριθμ. 2651/3-11-1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 248/3-11-1998) και προήλθε από τη 

συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΥΘ Α.Ε.) και 

«Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΑΘ Α.Ε.), οι οποίες είχαν μετατραπεί σε ανώνυμες 

εταιρείες εντός του 1997 και β) την θυγατρική εταιρεία ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. που έχει σκοπό την 

παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς 

και την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία αφορούν τον Όμιλο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

 

Τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των € 37.695 έναντι € 37.771 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο 

σημειώνοντας μείωση κατά € 76 ή 0,20%. Tο κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 20.744 έναντι € 

21.875, σημειώνοντας μείωση κατά € 1.131 ή 5,17%.  Τα προ Φόρων Κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στην 

περίοδο του 2017, στο ποσό των € 14.085 έναντι € 10.734, σημειώνοντας αύξηση  € 3.351 ή 31,22%. 

Τέλος τα μετά Φόρων Κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 9.695 από € 5.490, σημειώνοντας αύξηση κατά € 

4.205 ή 76,58%. 

Τα έσοδα του Ομίλου προήλθαν από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Το Μικτό Κέρδος της περιόδου ανήλθε σε € 16.951 έναντι των € 15.896 στη προηγούμενη περίοδο, 

σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.055 ή 6,64%. 

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν 

κατά την τρέχουσα περίοδο, σε € 16.302 έναντι € 12.971 σημειώνοντας αύξηση κατά € 3.331 ή 25,86%. 

Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλος περιόδου του Ομίλου ανήλθαν κατά την 

30/06/2017 σε € 71.096 έναντι € 56.697 την 31/12/2016 σημειώνοντας αύξηση κατά € 14.399 ή 

25,68%. 
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30 Ιουνίου 

2017 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)  

 

Ο Όμιλος στην Έκθεση Διαχείρισης και στις γνωστοποιήσεις του προς το επενδυτικό κοινό χρησιμοποιεί 

Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας (ΕΔΜΑ) πέρα από τα οικονομικά μεγέθη που 

συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές του καταστάσεις και οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με το 

ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Σκοπός της παράθεσης αυτών των δεικτών είναι τόσο η Διοίκηση της Εταιρείας όσο και οι επενδυτές να 

έχουν μια πληρέστερη εικόνα της αποδοτικότητας, της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της δραστηριότητας 

και της ρευστότητας του Ομίλου και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

ανεξάρτητα από τους δείκτες μέτρησης που προκύπτουν απευθείας από τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης που ο Όμιλος χρησιμοποιεί είναι οι ακόλουθοι:  

 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%)  

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του Μικτού Περιθωρίου με τον Κύκλο Εργασιών όπως 

ακριβώς τα δυο αυτά μεγέθη εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

 
Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 

(EBITDA Margin)  (%) 

Ο Δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη 

γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις 

επιδράσεις των χρηματοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσμάτων, της φορολογίας εισοδήματος και της 

κυριότερης κατηγορίας μη ταμιακών εξόδων που είναι οι αποσβέσεις.  

Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα 

διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης και οι 

συνολικές αποσβέσεις και στη συνέχεια διαιρεθεί με τον Κύκλο Εργασιών. Τα μεγέθη αυτά 

χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις και τις σημειώσεις τους. 

 
Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT Margin) (%) 

Ο δείκτης αυτός όπως και ο προηγούμενος (EBITDA) είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική 

κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το 

πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών -επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

της φορολογίας εισοδήματος.  

Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα 

διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης και στη 

συνέχεια διαιρεθεί με τον κύκλο εργασιών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία 

προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Κέρδη χρήσης πρό φόρων / κύκλος εργασιών (EBT Margin) (%) 

Ο δείκτης αυτός όπως και ο προηγούμενος (EBIT) είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική 

κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το 

πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις της φορολογίας εισοδήματος.  

Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα 

διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα και προστεθούν τα άλλα 

έσοδα εκμετάλλευσης και τα χρηματοοικονομικά έσοδα και στη συνέχεια διαιρεθεί με τον κύκλο 

εργασιών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Κέρδη χρήσης πρό φόρων / κύκλος εργασιών (EAT Margin) (%) 

Ο δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη 

γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι εξετάζει την 

αποδοτικότητα των καθαρών κερδών μετά φόρων έναντι του κύκλου εργασιών. 

Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα 

διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα, ο φόρος εισοδήματος και 

προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης και τα χρηματοοικονομικά έσοδα και στη συνέχεια 
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διαιρεθεί με τον κύκλο εργασιών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Δείκτης γενικής ρευστότητας: σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού / σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων  

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των ιδίων προς τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. Τα μεγέθη 

αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Οι παραπάνω δείκτες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Με την υπ’ αριθμό 416/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε η τιμολογιακή πολιτική 

της εταιρείας για την περίοδο 2012-2013, η οποία κυρώθηκε με την υπ΄αριθμ.4799/19-12-2012 (ΦΕΚ 

3450/Β/27-12-2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών, Οικονομικών και Μακεδονίας-Θράκης.  

Σήμερα ισχύει ο Ν. 4258/2014, άρθρο 33, Ρυθμίσεις για τον καθορισμό τιμολογίων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, 

σύμφωνα με το οποίο, από 1 Ιουλίου 2015 τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, 

εγκρίνονται με αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό 

Οικονομικών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. με απόφαση του ΔΣ (092/2017) έχει εισηγηθεί στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων και 

εφαρμόζει έως 31.12.2017 την ίδια τιμολογιακή πολιτική όπως και το 2016. 

Τον Μάιο 2017  εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ. αριθ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β 1751/22.5.2017) με την οποία 

ρυθμίζονται τα θέματα κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος για όλους τους παρόχους 

αυτών των υπηρεσιών της χώρας.  Οι ενιαίοι κανόνες κοστολόγησης & τιμολόγησης θα αρχίσουν να 

εφαρμόζονται από το 2018, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 16 της ανωτέρω ΚΥΑ η σύμβαση της ΕΥΑΘ με το 

Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να ισχύει ως έχει. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Την 11.05.2016 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εκλέχθηκε νέο 

διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, του οποίου η θητεία λήγει την 10.05.2021.  

 

01/01/2017-30/06/2017 01/01/2016-30/06/2016 Απόκλιση

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit Margin) 42,46% 42,09% 0,37%

Περιθώριο Κέρδους προ φόρων τόκων αποσβέσεων 

(E.B.I.T.D.A.) 43,25% 34,34% 8,91%

Κέρδη Εκμετάλλευσης (Ε.Β.Ι.Τ.) 35,32% 26,83% 8,49%

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Ε.Β.Τ.) 37,37% 28,42% 8,95%

Περιθώριο Μετά από Φόρους (Ε.Α.Τ.) 25,72% 14,54% 11,18%

0,2671                              0,1513                                     76,59%

30/6/2017 30/6/2016 Απόκλιση

4,85                                     4,65                                            4,13%

298,32% 281,79% 16,53%

Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)

Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια

Κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ο Παναγιώτης Γκόγκος με την υπ. αριθ. 139/6.4.2017 

απόφαση του ΔΣ εκλέχθηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρίας και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του Ι. Αντωνιάδη. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της 8.6.2017  η Αντιπρόεδρος του ΔΣ Στυλιανή Βαλάνη ορίσθηκε ως μη εκτελεστικό μέλος. 

 

Η νέα διοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., λειτουργώντας με διαφάνεια και δημοκρατία επιδιώκει να 

«επενδύσει» τα κέρδη με έργα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, διασφαλίζοντας  ισορροπία ανάμεσα 

στην ανάπτυξη της Εταιρείας και στην προστασία του περιβάλλοντος, που για το πολεοδομικό 

συγκρότημα  της Θεσσαλονίκης είναι συνώνυμο της προστασίας του Θερμαϊκού κόλπου.  

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. συνδυάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα με την κοινωνική ευθύνη, παρέχοντας 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ταυτόχρονα, 

ως διαχειριστής και πάροχος ενός κοινού αγαθού, όπως είναι το νερό, φροντίζει αυτό να είναι 

προσβάσιμο στις ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) ομάδες πολιτών, ώστε να μην επέρχεται αδυναμία 

κάλυψης των βασικών τους αναγκών, έχοντας καθιερώσει κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης και ευνοϊκές 

ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Μετά από ενέργειες της Διοίκησης της Εταιρείας ξεκίνησε η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την αύξηση του 

στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας με 150 επιπλέον εργαζόμενους, που θα προστεθούν  στο 

δυναμικό της εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης και θα επιτρέψει στην ΕΥΑΘ ΑΕ να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Ήδη έχουν 

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης των  80 υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ και 62 εξ αυτών 

έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την πρόσληψη των 70 

υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ. 

Κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσης η νέα διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε διοικητική 

αναδιοργάνωση της Εταιρείας με την  σύνταξη καινούργιου οργανογράμματος που υλοποιείται από 

01.01.2017, όπου έγινε μείωση των διευθύνσεων σε έξι (6) από (8), με ανακατανομή τμημάτων και 

αρμοδιοτήτων, τον ορισμό νέου γενικού διευθυντή, καθώς και νέων διευθυντών και τμηματαρχών 

μετά από διαδικασίες αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, για τον καλύτερο συντονισμό των διευθύνσεων της 

Εταιρείας ενεργοποιήθηκε το Συμβούλιο Διεύθυνσης, που συνεδριάζει με βάση τον επικαιροποιημένο 

κανονισμό λειτουργίας του. 

Στις 26.04.2016 εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Αξιοποίησης (Asset Development Plan / ADP), το οποίο στις 25.05.2016 εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό 

Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1472). Σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα πρόκειται να 

αξιολογηθούν εναλλακτικές επιλογές για την πώληση του 23% των μετοχών της Εταιρείας. 

Με το άρθρο 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α 185/30.9.2016) τροποποιήθηκε το άρθρο 197 παρ. 6 του ν. 

4389/2016 και αποφασίσθηκε η μεταφορά μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών 

(ΕΔΗΣ) ΑΕ κατά την στιγμή της σύστασης της. Η μεταβίβαση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί 

και συνεπώς, το ΤΑΙΠΕΔ είναι μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 74,02%. 

Στις 17.05.2017 εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) το 

αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ της 31.01.2017. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε (Σεπτέμβριος 2016) το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης - Διανομής 

νερού ύδρευσης περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΑΘ Α.Ε.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει ( αποφάσεις 043/2017 & 159/2017)το νέο επενδυτικό και 

επιχειρησιακό πρόγραμμα της Εταιρείας για την περίοδο 2017 – 2023, όπου έχει ως στόχο  

• την συνολική ανάπτυξη των δικτύων της Εταιρείας, ώστε με σειρά τεχνικών έργων 

προκειμένου να υδροδοτηθούν περιοχές τόσο του πολεοδομικού συγκροτήματος όσο και εκτός αυτού 

που σήμερα στερούνται καλής ποιότητας νερό.  

• την υλοποίηση της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Α2 φάση 

ΕΕΝΘ) για την εξασφάλιση επιπλέον ποσότητας νερού 150.000m
3
/ημέρα, ποσότητα που είναι 

αναγκαία τόσο για τις σημερινές όσο κυρίως και τις μελλοντικές υδροδοτικές απαιτήσεις του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. 
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• την επέκταση της δραστηριότητας της και σε γειτονικές περιοχές που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης π.χ. τουριστικές περιοχές με προβλήματα ύδρευσης λόγω 

υπεράντλησης, υφαλμύρωσης κλπ. 

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου αυτού, αφαιρούμενης της δράσης του SCADA ύδρευσης (που θα 

χρηματοδοτηθεί από το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

προϋπολογισμού 4,4 εκ. €), και του επενδυτικού σχεδίου της ΕΥΑΘ Παγίων ύψους 19,3 εκ €, ανέρχεται 

σε 166 εκ. € και θα υλοποιηθεί από την Εταιρεία στην επόμενη 6ετία.  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Η Στρατηγική της Εταιρείας στοχεύει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως Επιχείρησης Κοινής 

Ωφέλειας σε συνδυασμό με την αύξηση της περιουσίας των μετόχων. Για το σκοπό αυτό επιδιώκει τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του επενδυτικού προγράμματος, της 

βελτίωσης των εγκαταστάσεων, της επέκτασης των Τεχνολογικών υποδομών με τη χρήση εξελιγμένων 

πακέτων λογισμικού και ανάπτυξης εξειδικευμένων μηχανογραφικών εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό, η 

εταιρεία εγκατέστησε στις αρχές του 2016 νέο πληροφοριακό σύστημα (SAP) για την οικονομική 

διαχείριση (προμήθειες ,αποθήκες, λογιστήριο) ενώ σήμερα μελετά την υλοποίηση  του επόμενου 

σταδίου που αφορά στην εμπορική διαχείριση (Billing & CRM) και γενικότερα στην εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2937/2001, η χωρική αρμοδιότητα της Εταιρείας, εντός της οποίας 

δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και ασκεί τη δραστηριότητά της, είναι η εξής: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ: οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου 

Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Ευκαρπίας, Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Ευόσμου, 

Σταυρούπολης, Πανοράματος, Πυλαίας, Ωραιοκάστρου, Πεύκων καθώς και η βιομηχανική περιοχή 

Θεσσαλονίκης. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: η χωρική αρμοδιότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαιρείται σε πέντε περιοχές: 

H «Περιοχή Α» περιλαμβάνει τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, 

Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Διαβατών, Ελευθερίου Κορδελιού, Ευόσμου, 

Σταυρούπολης, Πυλαίας, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου στα διαμερίσματα Ιωνίας και Καλοχωρίου του 

Δήμου Εχεδώρου και της Κοινότητας Ευκαρπίας. 

Η «Περιοχή Β» περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των ποταμών Γαλλικού και Αξιού 

μέχρι τη θάλασσα, στην οποία περιλαμβάνεται η βιομηχανική ζώνη της περιοχής μείζονος 

Θεσσαλονίκης, το διαμέρισμα Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, τα διαμερίσματα Αγίου Αθανασίου, 

Αγχιάλου, Γέφυρας του Δήμου Αγ. Αθανασίου και τα διαμερίσματα Χαλάστρας και Ανατολικού του 

Δήμου Χαλάστρας. 

Η «Περιοχή Γ» περιλαμβάνει τη ζώνη των υψωμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

και περιλαμβάνει την Κοινότητα Πεύκων και τα Διαμερίσματα Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Φιλύρου του 

Δήμου Χορτιάτη. 

Η «Περιοχή Δ» εκτείνεται από τους Δήμους Καλαμαριάς και Πανοράματος μέχρι τα δημοτικά λουτρά 

Σέδες και μέχρι το αεροδρόμιο της Μίκρας και περιλαμβάνει τη Βιομηχανική περιοχή και τα 

Διαμερίσματα Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης και το Διαμέρισμα 

Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών. 

Η «Περιοχή Ε» εκτείνεται από το αεροδρόμιο της Μίκρας και τα διαμερίσματα Ν. Ρυσίου και 

Ταγαράδων της Αγ. Παρασκευής μέχρι τη θάλασσα και περιλαμβάνει τα Διαμερίσματα Αγ. Τριάδας, 

Περαίας, Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού και τα διαμερίσματα Ν. Μηχανιώνας, Εμβόλου, 

Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας. 
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Η Εταιρεία με σύμβαση που υπογράφεται με τον οικείο Δήμο και την ΕΥΑΘ Παγίων μπορεί να αναλάβει 

το υφιστάμενο δίκτυο ΟΤΑ που βρίσκεται σε μία από τις παραπάνω περιοχές και την υποχρέωση 

παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης στον οικείο Δήμο. 

Η Εταιρεία με σύμβαση που υπογράφεται με τον οικείο Δήμο, την ΕΥΑΘ Παγίων και εγκρίνεται με κοινή 

απόφαση των συναρμοδίων υπουργών μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε περιοχή ΟΤΑ που 

βρίσκεται εκτός των παραπάνω περιοχών. 

Η Εταιρεία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ένταξη στο δίκτυο της περιοχής της Νικόπολης.  

Σημειώνεται ότι δεν έχει επέλθει διακοπή κλάδου εκμετάλλευσης. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως πραγματοποίησε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

συνολικού ποσού € 56 τα οποία αφορούσαν σε ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για την 

προστασία των υδατικών πόρων, σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής και την προστασία του 

περιβάλλοντος, με τον έλεγχο των υπερχειλίσεων των παντορροϊκών συστημάτων. 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που διασφαλίζει τη μακρόχρονη και ισόρροπη ανάπτυξη της 

εταιρείας προς όφελος εργαζομένων, καταναλωτών και μετόχων, η ΕΥΑΘ Α.Ε. υλοποιεί δράσεις 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), που αποτελεί και το βασικό «εργαλείο» Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Το «αποτύπωμα» της ΕΚΕ της ΕΥΑΘ Α.Ε. αφορά στους εργαζόμενους, που επωφελούνται από ένα  

δημιουργικό κι ανταποδοτικό εργασιακό περιβάλλον, στους καταναλωτές, που δείχνουν αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά «διαπιστευτήρια» των εταιρειών με τις οποίες 

συναλλάσσονται, στις τοπικές κοινωνίες, που θέλουν να «μοιράζονται» αρχές κι αξίες με τις ντόπιες 

εταιρείες ειδικά σε δυσμενή οικονομικά περιβάλλοντα, όπως αυτό των τελευταίων χρόνων στην 

Ελλάδα. Αφορά όμως και στους μετόχους, που επιβραβεύουν την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά και 

στάση, όπως και στις ομοειδείς επιχειρήσεις της Ευρώπης, που επιδιώκουν να λειτουργούν σε ένα 

ενιαίο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αρχών. Αφορά τέλος και κυρίως στις επόμενες γενιές, που 

προσδοκούν να παραλάβουν έναν κόσμο με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.   

Η ΕΥΑΘ, ευθυγραμμιζόμενη με την ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτόν τον τομέα, που συνιστά στην ουσία 

τον «εθελοντισμό» των επιχειρήσεων και συνεισφέρει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, 

επιδεικνύει έργο στους ακόλουθους τομείς: 

• ενθαρρύνει και στηρίζει οικονομικά τη συμμετοχή των υπαλλήλων της σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών) για την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, την προσωπική ανέλιξη κι ικανοποίηση, όπως και τη βελτίωση 

των καθημερινών συναλλαγών τους με τον καταναλωτή,  

• ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές δράσεις (συγκέντρωση τροφίμων ή 

ειδών για απόρους, δρομικά κινήματα με κοινωνικό πρόσημο κ.λπ.), 

• οργανώνει εκδηλώσεις και διανέμει δώρα στα παιδιά των εργαζομένων, ενώ επιβραβεύει 

χρηματικά  τους αριστούχους των πανελλαδικών εξετάσεων κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, 

• εφαρμόζει προγράμματα κατασκηνώσεων για τα παιδιά των εργαζομένων, 

• μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού, 

• εφαρμόζει ήδη από τις αρχές του 2014 κοινωνικό τιμολόγιο με έκπτωση 50% για την 

ανακούφιση ευπαθών ομάδων πολιτών  και ειδικότερα τριτέκνων, υπερηλίκων, ατόμων με 

χαμηλό εισόδημα ή μακροχρόνια ανέργων, όπως κι ένα ευρύ πρόγραμμα διακανονισμού 

ληξιπρόθεσμων οφειλών για όλους ανεξαιρέτως τους οφειλέτες και για οικονομικά αδύναμες. 

• υλοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού για τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε 

ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, 

• οι πολίτες εξυπηρετούνται μέσα από αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κι ένα 

ευρύτατο δίκτυο συνεργατών, 
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• μεριμνά για την εναρμόνισή της  με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, με συνεχή 

παρακολούθηση, εμπέδωση και τήρηση των όρων των περιβαλλοντικών οδηγιών σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενεργή συμμετοχή  της ΕΥΑΘ  στην Ένωση των Εταιρειών Ύδρευσης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUREAU) μέσα από ομάδες εργασίας διασφαλίζει και τη συμμετοχή 

της στην προετοιμασία των περιβαλλοντικών οδηγιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

• επενδύει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της για τη βέλτιστη απόδοσή τους και τη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 

• συμβάλλει ενεργά στον επιφανειακό καθαρισμό του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης 

από επιπλέοντα αντικείμενα και κηλίδες ή περιστατικά ρύπανσης, 

• αποχετεύει τα αστικά και βιομηχανικά λύματα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος με ένα ευρύ 

δίκτυο αποχέτευσης, το  οποίο ελέγχεται με συστήματα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, 

• προβλέπει τον συστηματικό εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των 

διαρροών, 

• λειτουργεί σύγχρονο σύστημα GIS για την προληπτική συντήρηση και την άμεση αντιμετώπιση 

βλαβών, 

• εφαρμόζει πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού στην ΕΕΛΘ για την 

άρδευση εκτάσεων στην πεδιάδα Χαλάστρας – Καλοχωρίου σε περιόδους λειψυδρίας, 

• μεριμνά για την επωφελή περιβαλλοντικά και κοινωνικά διαχείριση της λυματολάσπης: η 

χρήση της ως λιπάσματος προβάλλει ως μια από τις πλέον ενδεικνυόμενες λύσεις. Στοχεύει 

επίσης στην ενίσχυση της μονάδας παραγωγής κι εκμετάλλευσης βιοαερίου από 

λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στο βιολογικό της Σίνδου, και στην εκμετάλλευση της 

θερμογόνου δύναμης που διαθέτει, 

• εφαρμόζει συστηματικά πρόγραμμα ανακύκλωσης εντός των χώρων εργασίας και 

χρησιμοποιεί υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 

• συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε εκδηλώσεις ειδικού και ευρύτερου 

ενδιαφέροντος με θέματα περιβαλλοντικά και με κοινό - στόχο φοιτητές, ειδικούς 

επιστήμονες έως και απλούς πολίτες, 

• συμμετέχει στον διεθνή εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (22 Μαρτίου) και της 

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) με ενημερωτικές εκδηλώσεις για το ευρύ 

κοινό, 

• συνδράμει αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις στην πόλη προάγοντας την ιδέα του ευ 

ζην και του πολιτισμού και στηρίζει στο έργο τους φορείς με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση 

• υλοποιεί ωριαίο πρόγραμμα με τίτλο «Ο κύκλος της αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη», 

προκειμένου να ενημερώσει  και να ευαισθητοποιήσει μαθητές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

• εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης, 

• παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΟΑΕΔ, 

προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε αξιοπρεπές εργασιακό 

περιβάλλον. 

• συνδράμει στη βελτίωση της ζωής των προσφύγων που είναι εγκατεστημένοι σε κέντρα 

υποδοχής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

• υποδέχεται από το 2001 στο Μουσείο Ύδρευσης, το οποίο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, χιλιάδες μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως 

και συλλόγους και ομάδες ενδιαφερομένων και στην τρέχουσα περίοδο, σε συνεργασία με το 

Τελλόγλειο Μουσείο σχεδιάζει την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του 

Μουσείου Ύδρευσης 

• διατηρεί στο Μουσείο Ύδρευσης αρχείο χαρτών, εγγράφων και άλλων ντοκουμέντων που 

τεκμηριώνουν την ιστορία της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και είναι στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερόμενου.  

Μέσα από τις δράσεις αυτές η ΕΥΑΘ Α.Ε. ενισχύει και αναδεικνύει τη μακρόχρονη και ζωτική σχέση της 

με την τοπική κοινωνία.   
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική συμβίωση με την 

τοπική κοινωνία και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν να αποτελούν 

αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της Εταιρείας. 

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, όπως και κατά την προηγούμενη, δεν 

διατηρούσε υποκαταστήματα εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης μέσω των 

οποίων ασκεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της.  

 

ΊΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν υπήρχαν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που να κατέχονται 

από την ίδια ή από άλλη επιχείρηση που περιλήφθηκε στην ενοποίηση. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

Κίνδυνοι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται ο Όμιλος 

 

Αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικής απελευθέρωσης της αγοράς, σε σχέση με το κοινοτικό 

δίκαιο και τις πιθανές επιπτώσεις στον Όμιλο, σημειώνεται ότι λόγω της φύσεως της εγκατεστημένης 

υποδομής (κυρίως υπόγεια δίκτυα και δεξαμενές), ο τομέας ύδρευσης-αποχέτευσης αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικού μονοπωλίου, όπου είναι ουσιαστικά αδύνατη η ανάπτυξη 

εναλλακτικών δικτύων και η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού, όπου οι καταναλωτές θα 

μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών κατεργασμένου (πόσιμου ύδατος). 

Επισημαίνεται ότι στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, οι 

υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης παρέχονται από δημόσιες, ή δημοτικές επιχειρήσεις/εταιρείες ή 

οργανισμούς ή/και ιδιωτικές εταιρείες  χωρίς να είναι δυνατή η ανάπτυξη ανταγωνισμού εντός των 

συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων εντός των οποίων οι φορείς αυτοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Τα συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά του κλάδου ύδρευσης και αποχέτευσης (που διαφοροποιούν το 

συγκεκριμένο κλάδο κοινής ωφέλειας), αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι σήμερα 

δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα κατάργησης του μονοπωλιακού χαρακτήρα του κλάδου και 

ανάπτυξης ανταγωνισμού, όπως, ενδεικτικά στην περίπτωση της παροχής τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών. 

Κατόπιν τούτου, θεωρείται ότι δεν υφίσταται, στο ορατό μέλλον τουλάχιστον, το ενδεχόμενο της 

ανάπτυξης ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο τομέα.  

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι 

εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε 

τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες 

περιγράφονται κατωτέρω: 

 

Κίνδυνος της Αγοράς 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος   

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζουν συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς κατά τη διάρκεια της 

κλειόμενης χρήσης δεν είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

(ii) Κίνδυνος τιμής 
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Αναφορικά με το κίνδυνο τιμών ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης των 

μεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος.  

Στις 30.06.2017 δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις. 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Ο Όμιλος αντιμετωπίζει περιορισμένο κίνδυνο επιτοκίων στα έντοκα στοιχεία Ενεργητικού 

(προθεσμιακές καταθέσεις) και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ως ένα 

σημείο εξαρτημένες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί κατά 

περίπτωση τη διάρκεια και το είδος των προθεσμιακών καταθέσεων 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε ομιλική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα 

χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις 

στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών. 

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κατηγορίες πελατών) και 

ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου 

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Στις εμπορικές και 

λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν σχετικά 

περιορισμένο βαθμό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ 

για τις απαιτήσεις από το Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, η εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα 

είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κατάρτισης συμβάσεων ή μέσω νομοθετικών 

ρυθμίσεων.  

Στο τέλος της χρήσης η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος 

που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Η 

Εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το Δημόσιο καθώς προσδοκά 

ότι θα τις εισπράξει στο σύνολό τους. 

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη 

μορφή πιστωτικής εξασφάλισης. 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 

ταμειακών διαθεσίμων. 

Όσον αφορά στα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας και του Ομίλου, σημειώνεται ότι είναι 

κατατεθειμένα  σε λογαριασμούς όψεως και προθεσμίας  σε ελληνικές  τράπεζες και την Τράπεζα της 

Ελλάδος,  οι οποίες υπόκεινται στον περιορισμό της κίνησης των κεφαλαίων. Από την άλλη, ο Όμιλος  

δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά και  δεν επηρεάζεται από τυχόν δυσχέρειες,  καθώς δεν 

πραγματοποιούνται σημαντικές συναλλαγές με προμηθευτές του εξωτερικού, οι οποίες ενδεχομένως 

να επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία του. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί και αποτιμά συνεχώς με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις, λαμβάνοντας κάθε 

αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας και θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε επίδραση που οι 

διαμορφούμενες συνθήκες μπορεί να έχουν στη λειτουργία του, την οικονομική του κατάσταση και τα 

αποτελέσματά του. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα 

Διευθυντικά Στελέχη του καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν σημαντικό ποσοστό του 

μετοχικού της κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους). Οι εμπορικές 

συναλλαγές του Ομίλου με τα συνδεδεμένα αυτά πρόσωπα κατά την περίοδο 1/1/2017-30/6/2017 



 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2017 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 
14 

30 Ιουνίου 

2017 

έχουν πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων προσώπων του Ομίλου και της 

Εταιρείας, κατά τη περίοδο 1/1/2017 - 30/06/2017 και την 30η Ιουνίου 2017 αντίστοιχα καθώς και την 

προηγούμενη περίοδο, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες (βλέπε και σημ.15 των οικονομικών 

καταστάσεων): 

 

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι 

χιλιάδες ευρώ (€ 40.656.000) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες 

(36.300.000) κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και δώδεκα 

λεπτά (€ 1,12) η κάθε μία.  

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία: Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης). Τα δικαιώματα των Μετόχων που 

πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η 

καταβεβλημένη αξία της μετοχής. 

Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας και 

ειδικότερα: 

• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας. 

Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού διανέμεται 

από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από την 

Γενική Συνέλευση, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται επίσης από τη Γενική 

Συνέλευση. Για το μέρισμα της χρήσης 2016 εγκρίθηκε η διανομή πρώτου μερίσματος 0,114 €/μετοχή και 

πρόσθετου μερίσματος 0,114 €/μετοχή και κατά συνέπεια συνολικά θα διανεμηθεί ως μέρισμα το ποσό 

των 0,228 €/μετοχή. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων 

μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την 

ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο 

τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος 

παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος 

του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. 

• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου 

που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

• το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την 

ανάληψη νέων μετοχών. 

• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων των Ορκωτών 

Λογιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

• Το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους 

δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε 

θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 

01/01/2017 - 30/06/2017 01/01/2016 - 30/06/2016 01/01/2017 - 30/06/2017 01/01/2016 - 30/6/2016

Έσοδα -                                         -                                             -                                        -                                          

Έξοδα -                                         -                                             1.125 868

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών και μελών διοίκησης 315 410 314 409

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Απαιτήσεις -                                          - 24 120

Υποχρεώσεις -                                          - 454 275

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και 

μέλη διοίκησης 3 4 3 4

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη 

και μέλη διοίκησης 4 20 2 20

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της 

εκκαθάρισης. 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται ως ορίζει ο Νόμος 2190/1920 άρθρο 8β και δεν υφίστανται 

περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της. Οι μετοχές της είναι άυλες εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘ. 9 ΕΩΣ 

11 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 . 

Οι Μέτοχοι που κατείχαν σημαντικό ποσοστό του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την 

30/06/2017  είναι οι ακόλουθοι :  

 

Με το άρθρο 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α 185/30.9.2016) τροποποιήθηκε το άρθρο 197 παρ. 6 του ν. 

4389/2016 και αποφασίσθηκε η μεταφορά μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών 

(ΕΔΗΣ) ΑΕ κατά την στιγμή της σύστασης της. Η μεταβίβαση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί 

και συνεπώς, το ΤΑΙΠΕΔ είναι μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 74,02%. 

 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν 

από τις μετοχές της. 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου 

που απορρέουν από τις μετοχές της. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται 

από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία 

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να 

εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία 

ΜΕΤΟΧΟΣ

Αριθμός μετοχών που 

κατέχει

Ποσοστό συμμετοχής 

κατά την 30.06.2017

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου Α.Ε. 26.868.000 74,02%

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 1.982.870 5,46%

Λοιποί μέτοχοι 7.449.130 20,52%

Σύνολο 36.300.000 100,00%
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των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή 

ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την 

ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Για την αγορά ιδίων μετοχών 

η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 

του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας. 

ΚΑΘΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ, 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΗΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Δεν υφίστανται άλλες συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης πέραν της τριμερούς σύμβασης 

παραχώρησης μεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ της ΕΥΑΘ Παγίων και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία κυρώθηκε με 

τον νόμο 2937/2001 ΦΕΚ 169-Α-26.7.2001. 

ΚΑΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Η ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΒΑΣΙΜΟ ΛΟΓΟ Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, 

οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 8
ης

 Ιουνίου 2017 η διανομή συνολικού μερίσματος 0,228 

€/μετοχή. Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε το συνολικό μέρισμα να ανέλθει στο ποσό των € 8.276 για την 

χρήση του 2016, το οποίο αντιστοιχεί στην καταβολή του πρώτου μερίσματος 0,114€/μετοχή και του 

πρόσθετου μερίσματος 0,114€/μετοχή, έναντι του ποσού των € 9.075 την προηγούμενη χρήση του 2015, 

για το σύνολο των 36.300.000 ανώνυμων μετοχών.  

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στη συνεδρίαση της 27/7/2017 εξέλεξε την κα Μαρίνα Κουρή, ως 

μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας εκπροσώπου του ΤΑΙΠΕΔ Ελευθερίας 

Καραχάλιου.  

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017 γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, ή άλλα γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

Θεσσαλονίκη,  28 Σεπτεμβρίου  2017 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

Ιωάννης Κρεστενίτης Ιωάννης Παπαϊωάννου Παναγιώτης Γκόγκος 

   

Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Μέλος του Δ.Σ. 

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 680550 Α.Δ.Τ. ΑΕ 183479 Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της Εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, της 

30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή 

την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 

συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 

οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση 

αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 

διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 

οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 

διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Αραμπατζή Αθανασία Βαργιεμέζης Χρήστος 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 12821 Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 22 έως 40 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων   

οικονομικών πληροφοριών 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4 78.796 80.275 78.796 80.275

Ασώματες ακινητοποιήσεις 371 401 371 401

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες -                            -                             60 60

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 13 3.135 3.376 3.135 3.376

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.188 1.880 3.188 1.880

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 85.491 85.932 85.550 85.991

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέματα 5 1.154 1.336 1.154 1.336

Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 6 49.984 47.732 49.879 47.783

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 7 71.096 56.697 70.857 56.302

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 122.234 105.766 121.890 105.421

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 207.724 191.699 207.440 191.412

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά

Μετοχικό  Κεφάλαιο 8 40.656 40.656 40.656 40.656

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 2.830 2.830 2.830 2.830

Αποθεματικά κεφάλαια 28.221 28.221 28.198 28.198

Αποτελέσματα εις νέον 83.867 82.448 83.448 82.111

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 155.574 154.154 155.132 153.796

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 155.574 154.154 155.132 153.796

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δανεισμός - μακροπρόθεσμος

Προβλέψεις για παροχές προς τους 

εργαζομένους 9 1.981 1.998 1.981 1.998

Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και 

έξοδα 10 8.599 8.888 8.599 8.888

Επιχορηγήσεις 2.177 2.345 2.177 2.345

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.166 14.024 14.166 14.024

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 26.922 27.254 26.922 27.254

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις  11 20.500 9.712 20.824 9.863

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 12 4.728 576 4.561 501

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 25.228 10.288 25.386 10.364

Σύνολο Υποχρεώσεων 52.150 37.542 52.308 37.618

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 207.724 191.699 207.440 191.412

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 22 έως 40 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων   

οικονομικών πληροφοριών 

Σημ. 01/01-30/06/2017 01/01-30/06/2016 01/01-30/06/2017 01/01-30/06/2016

Πωλήσεις 37.695 37.771 37.695 37.771

Μείον: Κόστος Πωλήσεων (20.744) (21.875) (20.321) (21.200)

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 16.951 15.896 17.373 16.571

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 652 1.018 652 1.173

17.603 16.914 18.025 17.744

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής (1.994) (2.101) (2.376) (2.840)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.640) (2.108) (1.722) (2.112)

Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης (56) (148) (131) (206)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (599) (2.423) (599) (2.390)

Λειτουργικά αποτελέσματα 13.312 10.134 13.198 10.196

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 772 600 772 599

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 14.085 10.734 13.970 10.795

Αποτελέσματα προ φόρων 14.085 10.734 13.970 10.795

Φόρος Εισοδήματος 13 (4.390) (5.243) (4.356) (5.243)

Αποτελέσματα μετά φόρων 9.695 5.490 9.614 5.552

Κατανέμονται σε:

Μέτοχοι Μητρικής 9.695 5.490 9.614 5.552

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους:

Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων:

Αναλογιστικα Αποτελεσματα -                               -                                 -                                -                                  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 

φόρους 9.695 5.490 9.614 5.552

Κατανέμονται σε:

Μέτοχοι Μητρικής 9.695 5.490 9.614 5.552

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                               -                                 -                                -                                  

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 14 0,2671 0,1513 0,2648 0,1529

Βασικά 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Ομίλου 

 

 

 

 

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Εταιρίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 22 έως 40 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων   

οικονομικών πληροφοριών 

 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 

το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά 

αποθεματικά

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / 

Αποτελέσματα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2017 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 11.184 17.035 82.449 154.155

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 01/01 - 

30/06/2017 - - -                     - 9.695 9.695

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης 01/01 - 30/06/2017 - - - - -                                                            -                     

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (8.276)                                                      (8.276)               

Υπόλοιπο κατά την 30.06.2017 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 11.184 17.035 83.867 155.574

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 10.563 16.984 79.635 150.669

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 01/01 - 

30/06/2016 - - - - 5.490 5.490

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου 01/01 - 30/06/2016 - - - - -                                                            -                     

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (9.075)                                                      (9.075)               

Υπόλοιπο κατά την 30.06.2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 10.563 16.984 76.049 147.084

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 10.563 16.984 79.635 150.668
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 01/01 - 

31/12/2016 - - 621                     - 11.836 12.457

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου 01/01 - 31/12/2016 - - - - 105 105

Λοιπές Μεταβολές - - - 51                          (51)                                                            -

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (9.075)                                                      (9.075)               

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 11.184 17.035 82.449 154.154

                                                                                                           Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 

το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά 

αποθεματικά

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / 

Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2017 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 11.162 17.035 82.112 153.795

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 01/01 - 

30/06/2017 - - -                     - 9.614 9.614

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης 01/01 - 30/06/2017 - - - - -                                                            -                     

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (8.276)                                                      (8.276)               

Υπόλοιπο κατά την 30.06.2017 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 11.162 17.035 83.448 155.132

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 10.541 16.984 79.425 150.435

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 01/01 - 

30/06/2016 - - - - 5.552 5.552

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου 01/01 - 30/06/2016 - - - - -                                                            -                     

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (9.075)                                                      (9.075)               

Υπόλοιπο κατά την 30.06.2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 10.541 16.984 75.899 146.911

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 10.541 16.984 79.425 150.435

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 01/01 - 

31/12/2016 - - 621 - 11.710 12.331

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου 01/01 - 31/12/2016 - - - - 105                                                            105                    

Λοιπές Μεταβολές - - - 51 (51)                                                            -

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (9.075)                                                      (9.075)               

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 11.162 17.035 82.112 153.795
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 22 έως 40 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων   

οικονομικών πληροφοριών 

Σημ. 01/01-30/6/2017 01/01-30/06/2016 01/01-30/6/2017 01/01-30/06/2016

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρου εισοδήματος (συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες) 14.085 10.734 13.970 10.795

Πλέον (μείον) προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις 3.158 3.067 3.158 3.067

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (168) (229) (168) (229)

Πρoβλέψεις 1.306 2.873 1.306 2.873

Τόκοι και συναφή (έσοδα) / έξοδα (772) (600) (772) (599)

17.608 15.844 17.494 15.906

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 182 (13) 182 (13)

Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (2.984) (3.253) (2.981) (3.309)

Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) 2.258 1.516 2.427 1.523

Μείωση / (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (1.308) 297 (1.308) 297

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (36) (28) (36) (27)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) 15.720 14.363 15.780 14.377

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων (1.633) (1.975) (1.632) (1.976)

Αγορές άυλων παγίων (16) (47) (16) (47)

Μερίσματα εισπραχθέντα -                                          -                                             96                                           -                                           

Τόκοι εισπραχθέντες 328 503 328 502

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) (1.321) (1.519) (1.224) (1.521)

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα -                                          (8.761)                                       -                                          (8.761)                                     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 0 (8.761) 0 (8.761)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 14.399 4.083 14.556 4.094

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη του έτους 56.697 50.956 56.302 50.776

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 7 71.096 55.039 70.857 54.870

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ή 

η «Εταιρεία») παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Επίσης ο  «Όμιλος», μέσω της 

θυγατρικής Εταιρείας «ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.», έχει σκοπό να παρέχει επιπλέον των δραστηριοτήτων της 

μητρικής, και πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή 

και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Διοικητικό Συμβούλιο:   

 

1. Ιωάννης Κρεστενίτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

2. Ιωάννης Παπαϊωάνου , Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 

3. Στυλιανή Βαλάνη, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος 

4. Στεφανία Τανιμανίδου, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

5. Παναγιώτης Γκόγκος, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

6. Εύδοξος Πετρίδης, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος 

7. Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος 

8. Ιωάννης Τσιωνάς, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος 

9. Μαρίνα Κουρή, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος  

10. Γεώργιος Αρχοντόπουλος, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων 

11. Αναστάσιος Σαχινίδης, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ αρχικά συγκροτήθηκε σε σώμα στις 08/06/2017 έπειτα από την 

αντικατάσταση του κ. Αντωνιάδη Ιωάννη από τον κ. Γκόγκο Παναγιώτη ως μέλος ΔΣ, καθώς και έπειτα 

από ορισμό της κας Βαλάνη Στυλιανής από εκτελεστικό μέλος σε μη εκτελεστικό. 

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στη συνεδρίαση της 27/7/2017 εξέλεξε την κα 

Μαρίνα Κουρή, ως μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας εκπροσώπου του 

ΤΑΙΠΕΔ Ελευθερίας Καραχάλιου.  

 

Έδρα εταιρείας:  Εγνατία 127 

   54635, Θεσσαλονίκη    

   Ελλάδα  

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:  41913/ 06/ Β/ 98/ 32  

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:                      58240404000 

Ελεγκτική Εταιρεία:        GRANT THORNTON AE 

Ζεφύρου 56 

175 64 Παλαιό Φάληρο 

Αθήνα, Ελλάδα 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 127 

 

 

 

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
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2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις οικονομικές 

καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου του 2016. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη 

σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών της εξαμηνιαίας περιόδου 

που έληξε την 30 Ιουνίου 2017, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των 

ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 και περιγράφονται 

σε αυτές, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες οι οποίες παρατίθενται 

παρακάτω. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με 

τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου. Διαφορές που τυχόν 

παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες και των 

αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής 

των λογιστικών αρχών. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 

αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα 

αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το 

γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε 

τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 

αυτούς τους υπολογισμούς. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στις βασικές λογιστικές αρχές, λογιστικές 

κρίσεις και εκτιμήσεις σε σχέση με την 31.12.2016. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος και την αρχή συνέχισης της 

δραστηριότητας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. την 28.09.2017.  

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ (€). 

Βάση Ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 

και της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται  η μητρική και η 

θυγατρική εταιρεία που περιλήφθηκε στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής, την 

χώρα που εδρεύουν καθώς και την δραστηριότητα τους. 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ        

   % 

ΟΜΙΛΟΥ            ΧΩΡΑ                     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΥΑΘ Α.Ε. ΜΗΤΡΙΚΗ         ΕΛΛΑΔΑ    Υπηρεσίες Ύδρευσης& Αποχέτευσης  

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

 

 

 

100% 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

Παροχή πάσης φύσεως   Υπηρεσιών 

Ύδρευσης & Αποχέτευσης, 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών & 

παραγωγή / πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας   
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2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δεν υπάρχουν νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις ή Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή μεταγενέστερα. 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω 

Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων 

σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών 

Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με 

σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων 

που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 

πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το 

νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές 

Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2018. 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το 

νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την 

επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία 

ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2018. 

• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του 

έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο 

προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο 

που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει 

να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Ο 

Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 



 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2017 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 
25 

30 Ιουνίου 

2017 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 

Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς 

τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να 

παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις 

μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη 

ταμειακών μεταβολών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 

ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 

εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται 

μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί 

τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα 

πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων 

σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. 

Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό 

συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο 

συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης 

των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων 

σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών 

πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε 

συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους 

και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την 

ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς 

τίτλους. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-

2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος 

του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 

κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: 

Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: 

Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν 

λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν 

έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε 

επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα 

πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία 

τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω 

ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα 

πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 

«Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, 

αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της 

αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας 

τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον 

λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.3 Αναταξινομήσεις 

Την κλειόμενη περίοδο πραγματοποιήθηκε αναταξινόμηση πρόβλεψης ποσού €300, η οποία, την 

31/12/2016, συμπεριλήφθηκε στις «Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα», αφαιρετικά 

των αποθεμάτων για σκοπούς ορθότερης απεικόνισης. Η παραπάνω αναταξινόμηση δεν επηρεάζει τα 

αποτελέσματα της χρήσης 2016 ούτε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του ομίλου.  
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Η διοίκηση του Ομίλου αξιολογώντας την δραστηριότητα του έχει χαρακτηρίσει ως τομείς 

δραστηριότητας την Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης και την Παροχή Υπηρεσιών Αποχέτευσης. Η ανάλυση 

ανά τομέα δραστηριότητας έχει ως κάτωθι: 

 

 

3.1 Ανάλυση ανά Επιχειρηματικό Τομέα (πρωτεύων τύπος πληροφόρησης) 

 

3.1.1 Κατανομή κατάστασης αποτελεσμάτων ανά επιχειρηματικό τομέα  

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 24.825 12.870 37.695

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (11.438) (9.306) (20.744)

Μικτό κέρδος (ζημιά) 13.387 3.564 16.951

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
10.991 2.322 13.312

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 532 240 772

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 11.523 2.562 14.085

Αποτελέσματα προ φόρων 11.523 2.562 14.085

Φόρος εισοδήματος (3.591) (798) (4.390)

Αποτελέσματα μετά φόρων 7.932 1.764 9.695

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
13.517 2.785 16.302

Δεδομένα ομίλου για την περίοδο 01.01 - 30.06.2017

Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 24.731 13.040 37.771

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (12.438) (9.437) (21.875)

Μικτό κέρδος (ζημιά) 12.293 3.603 15.896

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
8.520 1.613 10.134

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 411 189 600

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 8.931 1.802 10.734

Αποτελέσματα προ φόρων 8.931 1.802 10.734

Φόρος εισοδήματος (4.363) (880) (5.243)

Αποτελέσματα μετά φόρων 4.568 922 5.490

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
10.974 1.997 12.971

Δεδομένα ομίλου για την περίοδο 01.01 - 30.06.2016
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3.1.2 Κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά επιχειρηματικό τομέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ανάλυση ανά Γεωγραφικό Τομέα (δευτερεύων τύπος πληροφόρησης) 

Η έδρα του Ομίλου είναι στην Ελλάδα και όλες οι δραστηριότητες διενεργούνται στην Ελλάδα. 

 

Δεδομένα ομίλου 
Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πάγιο ενεργητικό 47.567 31.600 79.167

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 32.918 17.066 49.984

Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού -                                   -                                  78.573

Σύνολο Ενεργητικού 80.486 48.666 207.724

Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων -                                   2.177 2.177

Υποχρεώσεις 10.250 10.250 20.500

Μη Κατανεμημέμα Στοιχεία Υποχρεώσεων -                                   -                                  185.047

Σύνολο Υποχρεώσεων 10.250 12.427 207.724

Προσθήκες Ενσωμάτων και Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων 695 954 1.649

Δεδομένα ομίλου για 30.06.2017

Δεδομένα ομίλου 
Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πάγιο ενεργητικό 48.826 31.850 80.677

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 30.803 16.929 47.732

Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού -                                        -                                   63.290

Σύνολο Ενεργητικού 79.629 48.780 191.699

Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων -                                        2.345 2.345

Υποχρεώσεις 5.646 5.119 9.712

Μη Κατανεμημέμα Στοιχεία Υποχρεώσεων -                                        -                                   179.640

Σύνολο Υποχρεώσεων 5.646 7.464 191.699

Προσθήκες Ενσωμάτων και Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων 2.708 4.270 6.978

Δεδομένα ομίλου για 31.12.2016
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4. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα 

βάρη. 

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα και 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Υπόλοιπο 01.01.2017 18.896 5.826 111.917 1.955 3.533 6.516 148.642

Προσθήκες 01.01 - 30.06.2017 -                       -                              290 1                               50 1.292 1.633

Ανακατανομές 01.01 - 30.06.2017 -                       -                              8 -                           -                           (8) -                          

Εκποιήσεις 01.01 - 30.06.2017 -                       -                              -                                   -                           -                           -                           -                          

Σύνολο στις 30.06.2017 18.896 5.826 112.215 1.956 3.583 7.799 150.275

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2017 -                       1.894 62.552 1.133 2.788 - 68.366

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 30.06.2017 -                       73 2.914 42 82 - 3.112

Εκποιήσεις 01.01 - 30.06.2017 -                       -                              -                                   -                           -                           - -                          

Σύνολο στις 30.06.2017 -                       1.967 65.466 1.175 2.870 - 71.478

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 18.896 3.932 49.365 822 745 6.516 80.275

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30.06.2017 18.896 3.859 46.749 781 713 7.799 78.797

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα και 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Υπόλοιπο 01.01.2017 18.896 5.826 111.917 1.955 3.533 6.516 148.642

Προσθήκες 01.01 - 30.06.2017 -                       -                              290 1 50 1.292 1.633

Ανακατανομές 01.01 - 30.06.2017 -                       -                              8 -                           -                           (8) -                          

Εκποιήσεις 01.01 - 30.06.2017 -                       -                              -                                   -                           -                           -                           -                          

Σύνολο στις 30.06.2017 18.896 5.826 112.215 1.956 3.583 7.799 150.275

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2017 -                       1.894 62.552 1.133 2.788 -                           68.366

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 30.06.2017 -                       73 2.914 42 82 -                           3.112

Εκποιήσεις 01.01 - 30.06.2017 -                       -                              -                                   -                           -                           -                           -                          

Σύνολο στις 30.06.2017 -                       1.967 65.466 1.175 2.870 -                           71.478

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 18.896 3.932 49.365 822 745 6.516 80.275

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30.06.2017 18.896 3.859 46.749 781 713 7.799 78.797

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Λογισμικά 

Προγράμματα Σύνολο

Λογισμικά 

Προγράμματα Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Υπόλοιπο 01.01.2017 1.088 1.088 1.088 1.088

Προσθήκες 01.01 - 30.06.2017 16 16 16 16

Σύνολο στις 30.06.2017 1.104 1.104 1.104 1.104

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2016 688 688 688 688

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 30.06.2017 46 46 46 46

Σύνολο στις 30.06.2017 734 734 734 734

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 401 401                        401 401                        

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30.06.2017 371 371 371 371

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου υφίσταται πρόβλεψη απομείωσης ποσού €35 (2016: €335). Επί των 

αποθεμάτων του Ομίλου δεν υφίστανται ενέχυρα. 

Πρόβλεψη ποσού € 300, η οποία την 31/12/2016 συμπεριλήφθηκε στις «Προβλέψεις για ενδεχόμενους 

κινδύνους και έξοδα», αναταξινομήθηκε αφαιρετικά των αποθεμάτων για σκοπούς ορθότερης 

απεικόνισης. 

6. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους και δεν 

απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του 

πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό 

πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» κατά την 30/06/2017 

ποσού €5.223, αφορά δεδουλευμένα έσοδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. της χρήσεως 01/01/2017-30/06/2017 (στην 

οποία και καταχωρήθηκαν) ύψους €4.519 τα οποία πρόκειται να τιμολογηθούν σε επόμενη περίοδο, 

και λοιπά έσοδα εισπρακτέα ποσού €703. 

Ο λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων κατά την 30/06/2017 περιλαμβάνει κυρίως 

απαιτήσεις-λογαριασμούς προς απόδοση των εισπρακτόρων και λοιπών συνεργατών της Εταιρείας. 

Η μεταβολή των επισφαλών απαιτήσεων και της διενεργηθείσας πρόβλεψης αναλύεται ως εξής: 

 

Η μητρική εταιρεία τιμολογεί τους πελάτες – καταναλωτές νερού τρεις φορές το χρόνο. Εκάστη 

τιμολόγηση αφορά στην κατανάλωση νερού ενός ημερολογιακού τετράμηνου. Από το έτος 2007 η 

διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να χρεώνει με τόκους υπερημερίας τους καταναλωτές εκείνους, οι 

οποίοι καθυστερούσαν τουλάχιστον ένα μήνα να εξοφλήσουν το λογαριασμό τους.  

 

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα-ανταλλακτικά 1.189 1.671 1.189 1.671

Απομείωση Αποθεμάτων                                     (35) (335)                                                           (35) (335)                        

Σύνολο μετά την απομείωση 1.154  1.336  1.154  1.336  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Εμπορικές απαιτήσεις 43.281 41.361 43.259 41.338

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων -                          -                               24 120

Επισφαλεις - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 24.478 23.210 24.478 23.210

Χρεώστες διάφοροι 1.097 506 991 459

Λογαριασμόι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 110 160 110 160

Έξοδα επόμενων χρήσεων 272 263 272 263

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.223 5.442 5.223 5.442

74.461 70.942 74.357 70.993

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (24.478) (23.210) (24.478) (23.210)

Σύνολο εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 49.984 47.732 49.879 47.783

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 / 1 Ιανουαρίου 2016 23.210 20.429 23.210 20.429

Άυξηση 1.268 2.782 1.268 2.782

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 / 31 Δεκεμβρίου 2016 24.478 23.210 24.478 23.210

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και της θυγατρικής της και 

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

Το σύνολο των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες οι 

οποίες υπόκεινται στον περιορισμό της κίνησης των κεφαλαίων.  

Σε εφαρμογή της από 20/04/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41
α
) η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

προχώρησε στις 22/04/2016 σε άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος με κατάθεση ποσού €25.000. 

 

8. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 30/06/2017, οι μέτοχοι με σημαντικό 

ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία ήταν οι εξής: 

  

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Ταμειακά διαθέσιμα 82 153 82 153

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 71.013 56.544 70.775 56.149

Σύνολο 71.097 56.697 70.857 56.302

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Αριθμός ονομαστικών μετοχών 36.300.000 36.300.000

Ονομαστική αξία ανά μετοχή (σε Ευρώ) 1,12 1,12

Ονομαστική Αξία 40.656.000 40.656.000

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 2.829.985 2.829.985

ΜΕΤΟΧΟΣ

Αριθμός μετοχών που 

κατέχει

Ποσοστό συμμετοχής 

κατά την 30.06.2017

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου Α.Ε. 26.868.000 74,02%

Λοιποί μέτοχοι 9.432.000 25,98%

Σύνολο 36.300.000 100,00%
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9. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και 

απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον 

προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα 

αποτελέσματα χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές 

παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως μειώνουν 

αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση. 

Ο αριθμός του απασχολούμενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος μισθοδοσίας του, 

έχουν ως ακολούθως: 

 

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία εκπονήθηκε 

από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις 

της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως ακολούθως: 

  

01/01-30/6/2017 01/01-30/06/2016 01/01-30/6/2017 01/01-30/06/2016

Έξοδα μισθοδοσίας 3.274  3.302  3.274  3.302  

Εργοδοτικές εισφορές 822  821  822 821  

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 

προσωπικού
24  68  

24
68  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία
39  -569 39  -569 

Συνολικό κόστος 4.158 3.622 4.158 3.622

Αριθμός εργαζομένων μόνιμης απασχόλησης 217 222 217 222

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Προβλέψεις για παροχές συνταξιοδότησης 1.981 1.998 1.981 1.998

Προβλέψεις για παροχή ύδατος -                                       -                                    -                                          -                                          

1.981 1.998 1.981 1.998

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης για παροχές αποζημίωσης 

έχουν ως εξής: 

 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης για την παροχή ύδατος έχουν 

ως ακολούθως: 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων 1.981 1.998 1.981 1.998

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 1.981 1.998 1.981 1.998

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 19 46 19 46

Τόκος στην υποχρέωση 20 52 20 52

Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 39 97 39 97

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 1.998 2.223 1.998 2.223

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (55) (175) (55) (175)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 39 97 39 97

Ποσό που αναγνωρίσθηκε απευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων -                                       (148)                                  -                                          (148)                                        

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.981 1.998 1.981 1.998

Επαναμετρήσεις

(Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή παραδοχών -                                       (42)                                    -                                          (42)                                           

(Κέρδη)/Ζημίες προερχόμενα από την τρέχουσα χρήση -                                       189 -                                          189

Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα -                                      148 -                                          148

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 1.998 2.223 1.998 2.223

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 19 46 19 46

Κόστος τόκου 20 52 20 52

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (55) (175) (55) (175)

Ποσά Αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά έσοδα -                                       (148)                                  -                                          (148)                                        

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 1.981 1.998 1.981 1.998

Αναλογιστικές παραδοχές

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Πληθωρισμός 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0% τα μέχρι το 2019 και 0% τα μέχρι το 2019 και 0% τα μέχρι το 2019 και 0% τα μέχρι το 2019 και

 2,3% μετά  2,3% μετά  2,3% μετά  2,3% μετά

Ρυθμός Αύξησης Συνταξιοδότησης 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Βάση της 154/2016 απόφασης ΔΣ με ημερομηνία 19.04.2016 διακόπηκε η δωρεάν παροχή ύδατος 

στους συνταξιούχους της ΕΥΑΘ Α.Ε και ως εκ τούτου αντιλογίσθηκε η σχετική υποχρέωση κατά την 

31.12.2016. 

 

10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Πρόβλεψη ποσού € 6.398 αφορά την κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων που πιθανώς προκύψουν 

κατά την δικαστική διευθέτηση επίδικων διαφορών με τρίτα μέρη καθώς και με το προσωπικό της 

Εταιρείας καθώς και για λοιπούς κινδύνους. 

Πρόβλεψη ποσού € 2.200 αφορά στη πρόβλεψη του κόστους απομάκρυνσης συσσωρευμένης 

ποσότητας ιλύος που βρίσκεται στην εγκατάσταση ΕΕΛΘ. 

Για τις χρήσεις 2009 και 2010 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος με την παραλαβή των οριστικών 

φύλλων ελέγχου στις 12 Ιουνίου 2017, κατά τον οποίο οι καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις οι 

οποίες ανέρχονταν σε  € 483 καλύφθηκαν πλήρως από την υφιστάμενη πρόβλεψη η οποία είχε 

σχηματισθεί από προηγούμενες χρήσεις. (βλέπε σημ. 28) 

Ο πίνακας προβλέψεων για τον όμιλο και την εταιρεία αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων -                                       0 -                                          0

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό -                                      0 -                                          0

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης -                                       13 -                                          13

Τόκος στην υποχρέωση -                                       35 -                                          35

Επιπλέον πληρωμές ή εξόδα / (έσοδα) -                                       (1.608)                            -                                          (1.608)                                     

Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων -                                      (1.560)                            -                                          (1.560)                                    

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας -                                       -                                  -                                          -                                          

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων -                                      (1.560)                            -                                          (1.560)                                    

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους -                                      1.560                             -                                          1.560                                      

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -                                       - -                                          -

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων -                                       (1.560)                            -                                          (1.560)                                     

Ποσό που αναγνωρίσθηκε απευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων -                                       -                                  -                                          -                                          

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους -                                      -                                 -                                          -                                          

Επαναμετρήσεις

(Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή παραδοχών -                                       -                                  -                                          -                                          

(Κέρδη)/Ζημίες προερχόμενα από την τρέχουσα χρήση -                                       -                                  -                                          -                                          

Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα -                                      -                                 -                                          -                                          

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου -                                      1.560                             -                                          1.560                                      

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης -                                       13                                   -                                          13                                            

Κόστος τόκου -                                       35                                   -                                          35                                            

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -                                       -                                  -                                          -                                          

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας -                                       (1.608)                            -                                          (1.608)                                     

Επιπλέον πληρωμές ή εξόδα / (έσοδα) -                                       -                                  -                                          -                                          

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την προηγούμενη περίοδο -                                       -                                  -                                          -                                          

Ποσά Αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά έσοδα -                                       -                                  -                                          -                                          

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου -                                      -                                 -                                          -                                          

Αναλογιστικές παραδοχές

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Πληθωρισμός 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0% τα μέχρι το 2019 και 0% τα μέχρι το 2019 και 0% τα μέχρι το 2019 και 0% τα μέχρι το 2019 και

 2,3% μετά  2,3% μετά  2,3% μετά  2,3% μετά

Ρυθμός Αύξησης Συνταξιοδότησης 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές Προβλέψεις Προβλέψεις φόρων
Πρόβλεψη 

απομάκρυνσης ιλύος
Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2017 6.188 500 2.200 8.888

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 431                                       -                                       -                                       431                                       

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις/Αντιλογισμός προβλέψεων χρήσεως 220                                       500                                       -                                       720                                       

30 Ιουνίου 2017 6.399 0 2.200 8.599

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

12. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

13. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

Το ποσό του φόρου στην γραμμή "Φόρος εισοδήματος" της κατάστασης συνολικού εισοδήματος, 

διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον ισχύοντα συντελεστή 

φόρου, επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 

διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για σκοπούς 

προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 

ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax 

liabilities). Η αναγνωρισθείσα από τον Όμιλο και την Εταιρεία ετεροχρονισμένη φορολογική 

υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Προμηθευτές 4.798 5.663 4.782 5.630

Επιταγές πληρωτέες 155 17 154 14

Λοιποί φόροι-Τέλη 2.163 1.057 2.058 1.057

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 317 312 317 312

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη -                               -                             454 275

Δεδουλευμένα έξοδα 2.882 1.467 2.876 1.461

Μερίσματα πληρωτέα 8.034 118 8.034 118

Πιστωτές διάφοροι 2.151 1.079 2.149 996

Σύνολο 20.500 9.712 20.824 9.863

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Φόρος εισοδήματος 4.728 576 4.561 501

4.728 576 4.561 501

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-30/6/2017 01/01-30/6/2016 01/01-30/6/2017 01/01-30/6/2016

Φόρος Εισοδήματος 4.149 4.766 4.116 4.766

Αναβαλλόμενος φόρος   240 478 240 478

Σύνολο 4.390 5.243 4.356 5.243

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-30/6/2017 01/01-30/6/2016 01/01-30/6/2017 01/01-30/6/2016

Κέρδη προ φόρων 14.085 10.734 13.970 10.795

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό 

συντελεστή της Εταιρείας (2017: 29%, 2016: 29%) 4.085 3.113 4.051 3.131

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία 

εισοδήματος 85 153 85 153

Μονιμες Διαφορές 220 1.977 220 1.960

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 4.390 5.243 4.356 5.243

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Υπόλοιπο έναρξης 3.376 4.467 3.376 4.467

Φόρος αποτελεσμάτων/Ιδίων κεφαλάιων (241) (1.091) (241) (1.091)

Υπόλοιπο λήξης 3.135 3.376 3.135 3.376

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της 30/6/2017 καθώς και τυχόν φόρος 

εισοδήματος που επιβαρύνει την κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου 1/1 – 30/6/2017 έχουν 

αναγνωριστεί με βάση τους ισχύοντες την 30/06/2017 φορολογικούς συντελεστές ήτοι 29%.  

 

14. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως: 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων (2.153) 39                                              -                                           (2.113)

(2.153) 39                                              -                                           (2.113)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 3.488 91                                              -                                           3.579

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και προσαρμογή 

αποσβέσεων άϋλων παγίων στοιχείων 199 (14)                                            -                                           185

Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών 703 0                                                -                                           703

Προσαρμογή εσόδων 168,66€-                        (314)                                          -                                           (482,66)                                 

Πρόβλεψεις για εκτάκτους κινδύνους - λοιπες προβλέψεις 610 (5)                                               -                                           605

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 698 (38)                                            -                                           660

5.529 (280)                                          -                                           5.249

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στην κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης 3.376 (240)                                          -                                           3.136

Εμφάνιση στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -                                 -                                         

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.376 3.136

3.376 3.136

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κατά την 

31/12/2016

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Αποτελεσμάτων

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Ιδίων Κεφαλαίων Κατά την 30/6/2017

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων (2.153) 39                                              -                                           (2.113)

(2.153) 39                                              -                                           (2.113)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 3.488 91                                              -                                           3.579

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και προσαρμογή 

αποσβέσεων άϋλων παγίων στοιχείων 199 (14)                                            -                                           185

Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών 703 0                                                -                                           703

Προσαρμογή εσόδων 168,66€-                        (314)                                          -                                           (482,66)                                 

Πρόβλεψεις για εκτάκτους κινδύνους - λοιπες προβλέψεις 610 (5)                                               -                                           605

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 698 (38)                                            -                                           660

5.529 (280)                                          -                                           5.249

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στην κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης 3.376 (240)                                          -                                           3.136

Εμφάνιση στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -                                 -                                         

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.376 3.136

3.376 3.136

Κατά την 

31/12/2016

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Αποτελεσμάτων

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Ιδίων Κεφαλαίων Κατά την 30/6/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-30/06/2017 01/01-30/06/2016 01/01-30/06/2017 01/01-30/06/2016

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της 

Εταιρίας 9.695 5.490 9.614 5.552

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 36.300.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε 

κυκλοφορία 36.300.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε €) 0,2671 0,1513 0,2648 0,1529

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά 

Στελέχη της καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν σημαντικό ποσοστό του μετοχικού της 

κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους). Οι εμπορικές συναλλαγές 

του Ομίλου με τα συνδεδεμένα αυτά πρόσωπα κατά την περίοδο 1/1/2017-30/6/2017 έχουν 

πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας 

. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων προσώπων του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά τη 

περίοδο 1/1/2017-30/06/2017 και την 30η Ιουνίου 2017 αντίστοιχα, αναλύονται στους παρακάτω 

πίνακες: 

 

 

 

Τα έξοδα της εταιρείας ποσού €1.125 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεως μετρητών και διανομής 

αποδείξεων  καθώς και λοιπές υπηρεσίες που παρέχει η θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». Η 

απαίτηση της Εταιρείας ποσού €24 αφορά κυρίως απαιτήσεις έναντι εγκεκριμένων μερισμάτων. Η 

υποχρέωση της Εταιρείας ποσού €454 προκύπτει από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενδείξεων μετρητών, 

διανομής αποδείξεων και λοιπών υπηρεσιών από τη θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». 

 

16. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

16.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 30/06/2017 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές διεκδικήσεις 

συνολικού ύψους € 24 χιλ. περίπου κατά του Ομίλου, για τις οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους 

€6.398, η οποία περιλαμβάνεται στο λογαριασμό των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων «Προβλέψεις 

για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα» (βλέπε σημ.10). 

Η νομική υπηρεσία της Εταιρείας και του Ομίλου εκτιμά ότι πέραν της σχηματισθείσας πρόβλεψης δεν 

θα προκύψουν άλλες υποθέσεις των οποίων η δικαστική έκβαση θα επηρεάσει σημαντικά την 

περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

16.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Ο Όμιλος κατά την 30/06/2017 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση ακινήτων 

οι οποίες λήγουν τμηματικά έως το έτος 2022. Τα έξοδα μισθωμάτων λειτουργικής μίσθωσης τα οποία 

καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου ανήλθαν σε € 244 

(30/06/2016: €261). 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων λειτουργικής μίσθωσης βάσει μη ακυρώσιμης 

σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης για τον όμιλο και για την εταιρεία έχουν ως ακολούθως: 

01/01/2017 - 30/06/2017 01/01/2016 - 30/06/2016 01/01/2017 - 30/06/2017 01/01/2016 - 30/6/2016

Έσοδα -                                         -                                             -                                        -                                          

Έξοδα -                                         -                                             1.125 868

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών και μελών διοίκησης 315 410 314 409

30-Ιουν-17 31-Δεκ-16 30-Ιουν-17 31-Δεκ-16

Απαιτήσεις -                                          - 24 120

Υποχρεώσεις -                                          - 454 275

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και 

μέλη διοίκησης 3 4 3 4

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη 

και μέλη διοίκησης 4 20 2 20

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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16.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ό Όμιλος κατά την 30/06/2017 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων 

έργων συνολικού ποσού €455 (31/12/2016: €522) 

 

16.4 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Από τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Εταιρεία πραγματοποιείται τακτικός φορολογικός έλεγχος των 

χρήσεων 2009 και 2010 από την υπηρεσία ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. του Υπουργείου Οικονομικών.  Ο εν λόγω 

έλεγχος  ολοκληρώθηκε με την παραλαβή των οριστικών φύλλων ελέγχου στις 12 Ιουνίου 2017 κατά 

τον οποίο οι καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις οι οποίες ανέρχονταν σε  € 483 καλύφθηκαν πλήρως 

από τις υφιστάμενες προβλέψεις οι οποίες είχαν σχηματισθεί από προηγούμενες χρήσεις. (βλέπε σημ. 

10) 

Επίσης, η θυγατρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για 

τις χρήσεις 2010 έως και την παρούσα.  

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι δεν αναμένεται να προκύψουν 

σημαντικές διαφορές και επομένως δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη. 

Για τις χρήσεις από 2011 έως και 2016 η Εταιρία και η θυγατρική ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.  έχουν υπαχθεί 

στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 (για τις χρήσεις από 2011 έως 2013) και από τις διατάξεις του 

άρθρου 65α του Ν.4172/2013 (ΚΦΕ) (για τις χρήσεις του 2014 και εντεύθεν). Κατά την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές των χρήσεων 2011-2015, εκδόθηκαν εκθέσεις 

ελέγχου με σύμφωνη γνώμη για την Εταιρία και την θυγατρική της, ενώ δεν προέκυψαν φορολογικές 

υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις εταιρικές & 

ενοποιημένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις. 

Για την χρήση 2016 οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης αναμένεται να χορηγηθούν μετά τη 

δημοσίευση των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1–

30/6/2017. Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου 

δεν αναμένει να ανακύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση 

πέραν αυτών που έχουν καταγραφεί στις εταιρικές & ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 217 

άτομα, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου ήταν 222 άτομα. 

 

18. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Την 11.05.2016 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εκλέχθηκε νέο 

διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, του οποίου η θητεία λήγει την 10.05.2021.  

 

30 Ιούνιος 2017 30 Ιούνιος 2016

0-1 ΕΤΗ 253                                                                                     315 

1-5 ΕΤΗ 153                                                                                     203 

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 5 ΕΤΗ -                                         -                                             

406                                        518                                            
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Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ο Παναγιώτης Γκόγκος με την υπ. αριθ. 139/6.4.2017 

απόφαση του ΔΣ εκλέχθηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρίας και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του Ι. Αντωνιάδη. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της 8.6.2017  η Αντιπρόεδρος του ΔΣ Στυλιανή Βαλάνη ορίσθηκε ως μη εκτελεστικό μέλος. 

 

Η νέα διοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., λειτουργώντας με διαφάνεια και δημοκρατία επιδιώκει να 

«επενδύσει» τα κέρδη με έργα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, διασφαλίζοντας  ισορροπία ανάμεσα 

στην ανάπτυξή της Εταιρείας και στην προστασία του περιβάλλοντος, που για το πολεοδομικό 

συγκρότημα  της Θεσσαλονίκης είναι συνώνυμο της προστασίας του Θερμαϊκού κόλπου.  

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. συνδυάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα με την κοινωνική ευθύνη, παρέχοντας 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ταυτόχρονα, 

ως διαχειριστής και πάροχος ενός κοινού αγαθού, όπως είναι το νερό, φροντίζει αυτό να είναι 

προσβάσιμο στις ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) ομάδες πολιτών, ώστε να μην επέρχεται αδυναμία 

κάλυψης των βασικών τους αναγκών, έχοντας καθιερώσει κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης και ευνοϊκές 

ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Μετά από ενέργειες της Διοίκησης της Εταιρείας ξεκίνησε η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την αύξηση του 

στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας με 150 επιπλέον εργαζόμενους, που θα προστεθούν  στο 

δυναμικό της εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης και θα επιτρέψει στην ΕΥΑΘ ΑΕ να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Ήδη έχουν 

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης των  80 υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ και 62 εξ αυτών 

έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την πρόσληψη των 70 

υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ. 

Κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσης η νέα διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε διοικητική 

αναδιοργάνωση της Εταιρείας με την  σύνταξη καινούργιου οργανογράμματος που υλοποιείται από 

01.01.2017, όπου έγινε μείωση των διευθύνσεων σε έξι (6) από (8), με ανακατανομή τμημάτων και 

αρμοδιοτήτων, τον ορισμό νέου γενικού διευθυντή, καθώς και νέων διευθυντών και τμηματαρχών 

μετά από διαδικασίες αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, για τον καλύτερο συντονισμό των διευθύνσεων της 

Εταιρείας ενεργοποιήθηκε το Συμβούλιο Διεύθυνσης, που συνεδριάζει με βάση τον επικαιροποιημένο 

κανονισμό λειτουργίας του. 

Στις 26.04.2016 εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Αξιοποίησης (Asset Development Plan / ADP), το οποίο στις 25.05.2016 εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό 

Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1472). Σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα πρόκειται να 

αξιολογηθούν εναλλακτικές επιλογές για την πώληση του 23% των μετοχών της Εταιρείας. 

Με το άρθρο 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α 185/30.9.2016) τροποποιήθηκε το άρθρο 197 παρ. 6 του ν. 

4389/2016 και αποφασίσθηκε η μεταφορά μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών 

(ΕΔΗΣ) ΑΕ κατά την στιγμή της σύστασης της. Η μεταβίβαση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί 

και συνεπώς, το ΤΑΙΠΕΔ είναι μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 74,02%. 

Στις 17.05.2017 εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) το 

αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ της 31.01.2017. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε (Σεπτέμβριος 2016) το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης - Διανομής 

νερού ύδρευσης περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΑΘ Α.Ε.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει ( αποφάσεις 043/2017 & 159/2017)το νέο επενδυτικό και 

επιχειρησιακό πρόγραμμα της Εταιρείας για την περίοδο 2017 – 2023, όπου έχει ως στόχο  

• την συνολική ανάπτυξη των δικτύων της Εταιρείας, ώστε με σειρά τεχνικών έργων 

προκειμένου να υδροδοτηθούν περιοχές τόσο του πολεοδομικού συγκροτήματος όσο και εκτός αυτού 

που σήμερα στερούνται καλής ποιότητας νερό.  

• την υλοποίηση της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Α2 φάση 

ΕΕΝΘ) για την εξασφάλιση επιπλέον ποσότητας νερού 150.000m
3
/ημέρα, ποσότητα που είναι 

αναγκαία τόσο για τις σημερινές όσο κυρίως και τις μελλοντικές υδροδοτικές απαιτήσεις του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. 
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• με την επέκταση της δραστηριότητας της και σε γειτονικές περιοχές που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης π.χ. τουριστικές περιοχές με προβλήματα ύδρευσης λόγω 

υπεράντλησης, υφαλμύρωσης κλπ. 

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου αυτού, αφαιρούμενης της δράσης του SCADA ύδρευσης (που θα 

χρηματοδοτηθεί από το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

προϋπολογισμού 4,4 εκ. €), και του επενδυτικού σχεδίου της ΕΥΑΘ Παγίων ύψους 19,3 εκ €, ανέρχεται 

σε 166 εκ. € και θα υλοποιηθεί από την Εταιρεία στην επόμενη 6ετία.  

  

 

19. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στη συνεδρίαση της 27/7/2017 εξέλεξε την κα Μαρίνα Κουρή, ως 

μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας εκπροσώπου του ΤΑΙΠΕΔ Ελευθερίας 

Καραχάλιου.  

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017 γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, ή άλλα γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

   Ιωάννης Κρεστενίτης  Ιωάννης Παπαϊωάννου               Δημήτριος Αλεξανδρής 
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